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Legislativní vyhláška o zdravotnických prostředcích třídy I č. 

24/02/97 č.46 provedení směrnice 93/42 / EHS a následné 
změny

1. KÓDY

RP540  

RP545  

RP550  

RP551

Chodítko 4 kola se sedadlem a stupačkami GAYA 2.0  

Chodítko 4 odnímatelná kola se sedadlem OCEANO2.0  

Chodítko 4 kola se sedadlem URANO 2.0

Chodítko 4 kola s brachiální podporou SATURNO

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali chodítko z řady MOPEDIA od Moretti S.p.a. Chodítka MOPEDIA by 

Moretti S.p.a byly navrženy a vyrobeny tak, aby vyhovovaly vašim potřebám pro praktické, 

správné a bezpečné používání. Tato příručka obsahuje malé tipy pro správné používání 

zvoleného zařízení a cenné tipy pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím 

zakoupeného chodítka pozorně přečetli celou příručku. V případě pochybností se obraťte na 

prodejce, který vám pomůže a poradí vám správně.

3. POUŽITÍ

Toto chodítko je určeno pro lidi s obtížemi chůze a může být použito jako pomůcka pro

usnadnění chůze. Chodítko poskytuje větší stabilitu, podporu a bezpečnost při jízdě. V žádném

případě ho nemohou používat lidé s viditelně slabými funkcemi rukou a nebo paží a lidé s

problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít jak venku, tak uvnitř. Doporučujeme jej používat

pouze na povrchu, kde se všechna kola dotýkají země. Nesmí se používat na skalnatém terénu

nebo na nakloněných rovinách, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k

přepravě osob nebo jiného materiálu.

POZOR!!

• Použití následujícího zařízení pro jiné účely, než které jsou uvedeny v 

této příručce, je zakázáno.

• Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené 

nesprávným použitím zařízení nebo jiným použitím, než je uvedeno v 

této příručce.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na zařízení a následující příručce bez          

předchozího upozornění, aby se zlepšily jeho vlastnosti.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

MORETTI S.p.A. prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že produkt vyráběný a uváděný na trh 

společností MORETTI S.p.A. a součást chodítek splňuje příslušná ustanovení směrnice 93/42 / 

EHS o zdravotnických prostředcích. Za tímto účelem MORETTI S.p.A. zaručuje a prohlašuje na 

svou vlastní odpovědnost:

1. Dotyčná zařízení splňují základní požadavky vyžadované přílohou I ° směrnice 93/42 / EHS, 

jak je stanoveno v příloze VII ° výše uvedené směrnice. 

2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE. 

3. Dotyčná zařízení NEJSOU URČENÁ KLINICKÝM ŠETŘENÍM.
4. Dotyčná zařízení se prodávají v nesterilních obalech.

5. Dotyčná zařízení se považují za zařízení patřící do třídy I °.

6. NENÍ POVOLENO používat a / nebo instalovat dotyčná zařízení mimo zamýšlené použití 
předpokládané společností MORETTI S.p.A.

7. MORETTI S.p.A. udržuje a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci 

prokazující soulad se směrnicí 93/42 / EHS. 
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5. UPOZORNĚNÍ

5.1 Obecná varování

• NEINSTALUJTE ani nepoužívejte produkt před přečtením a porozuměním této příručce 

pokynů. Pokud nedokážete porozumět výstrahám, bezpečnostním opatřením a pokynům, 

obraťte se na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál před pokusem o 

instalaci produktu, abyste předešli poškození nebo zranění;

• Poraďte se se svým lékařem nebo terapeutem a zjistěte přiměřenost produktu, správné 
nastavení a správné použití chodítka;

• Váš lékař nebo terapeut by měl přispívat k výškové úpravě chodítka pro maximální podporu, 

pro správnou aktivaci brzdy, pro správnou montáž obecně;

• Chodítka nejsou určeny pro použití s vlastním pohonem;

5.2 Varování

1. Vždy se ujistěte, že je brzdový kabel správně upevněn. 

2. Po každém nastavení výšky vždy zkontrolujte správnou funkci brzdy, abyste zabránili 
volnému a nadměrnému ohybu kabelu.

3. Nedodržení těchto jednoduchých varování může vést ke zranění osob. 

4. Chodítko lze použít pouze na pevném a rovném povrchu. Nepoužívejte jej na schody! 

5. Pro udržení rovnováhy se vždy opírejte o obě držadla. 
6. Zvláštní pozornost věnujte mokrým, ledovým nebo sněhovým povrchům.

7. Nepřetěžujte chodítko

8. Nepoužívejte sedačku (pokud je přítomna) k přepravě věcí nebo osob; sedadlo je určeno 

pro sedadlo uživatele s parkovací brzdou; 

9. Všechna kola musí být vždy v kontaktu s podlahou během používání k zajištění správné 

vyváženosti válců a maximální bezpečnosti. 

10. Před použitím sedadla musí být zabrzděna parkovací brzda.
!!! Při používání chodítka ve stojící poloze musí být parkovací brzda zablokována

5.3 Nosnost

• Chodítko poskytuje pomoc jednotlivci o hmotnosti až 136 kg, včetně nakládání tašky. 

• Hmotnost pytle / koše je 5 kg. Nepřetěžujte se, abyste se vyhnuli nerovnováze a riziku 

převrácení. 

5.4 Pokyny pro montáž

• Po namontování nebo otevření kladky se ujistěte, že je opěra sedadla na obou stranách 

zajištěna, a zkontrolujte, zda je bezpečnostní zařízení upevněno ve správné poloze. 

• Zkontrolujte, zda jsou obě opěrné trubky držadla správně zasunuty do konstrukce a 

upevněny pomocí zajišťovacích knoflíků zajištěných v hlavní podpěře relativními křídlovými 

maticemi a knoflíky bez pohybu. 

• Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a aby nedošlo ke zhoršení 
jejich stability.

!!!Během fáze otevírání a zavírání dávejte pozor na zachycení prstů nebo oděvů
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6. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

• Všechny části chodítka jsou bezpečně uzamčeny

• Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;

• Ujistěte se, že je sedadlo správně zajištěno

(pokud ne, zatlačte sedadlo dolů směrem k rámu)

• Ujistěte se, že je pojistka sedadla správně zasunuta

• Zkontrolujte správnou funkci brzd

7. POKYNY PRO MONTÁŽ

1. Před montáží

Vybalte produkt a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození 

chodítka kontaktujte nejbližšího prodejce.

2. Model RP540
- Chodítko se dodává se stupačkami zabalenými samostatně.

- Při prvním namontování chodítka nebudou držadla s knoflíky spojeny, proto vložte obě trubky 

do svislých stojek.

- Zatlačte sedlo chodítka, dokud se rámové trubky nezastaví v zajištěné 

poloze.

- Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá sklon se uzavírat 

působením malé boční síly.

- Namontujte stupačky

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou knoflíky správně zasunuty do otvorů. Před použitím se vždy 

ujistěte, že chodítko nemá tendenci se uzavírat působením malé boční síly. Při připojování 

řídítek a kol buďte opatrní, abyste si nezvlnili brzdové kabely.

1. Zavírání chodítka

Zvedněte pásku silně nahoru na sedadle a zavřete chodítko

2. Instalace a seřízení držadel

Vložte držadla do struktury. stiskněte pružinové tlačítko a nastavte požadovanou výšku. 

Opakujte pro opačnou stranu a ujistěte se, že jsou obě držadla bezpečně zajištěna a ve stejné 

výšce. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými držadly, které splňují všechny potřeby 

uživatelů.

VAROVÁNÍ!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel, který stojí s rukama na bocích, měl zápěstí ve výšce 

držadel. Tím bude zajištěno umístění paže složené při asi 20 ° - 30 ° při použití chodítka.
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3. Instalace úložného vaku

Chcete-li nainstalovat úložný vak, zavěste uši vaku na držák sedadla.

VAROVÁNÍ! Maximální kapacita pytle je 5 kg. Nepřetěžujte se, abyste 

se vyhnuli nerovnováze a riziku převrácení.

4. Sedadlo

Před sezením položte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. V případě 

potřeby otočte opěradlem. Ujistěte se, že je pojistka zámku bezpečně upevněna a že je chodítko 

ve stabilní poloze.

VAROVÁNÍ! Posaďte se a rozložte svou váhu na celé sedadlo. Nesedejte si a tlačte 

pouze na jednu stranu.

5. Plošina

Vložte stupačky v příslušných kolících. Pokud to není nutné, uložte je podle obrázku a zajistěte je 

sponami.

7.3 Model RP545

- Otočte kolo správným směrem, uvolněte pásku, která blokuje zadní kola a zajistěte zadní a 

přední kola pomocí dodaných knoflíků

-Při prvním namontování chodítka nebudou držadla s knoflíky spojeny, proto vložte obě 

trubky do svislých stojek.

-Zatlačte sedlo chodítka, dokud se rámové trubky nezastaví v blokovací 

poloze, a poté zajistěte bezpečnostní sponu.

VAROVÁNÍ Ujistěte se, že jsou knoflíky správně zasunuty do otvorů. Před použitím se vždy 

ujistěte, že chodítko nemá sklon se uzavírat působením malé boční síly. Při připojování řídítek a 
kol buďte opatrní, abyste si nebrzdili kabely brzdy.
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1. Zavírání chodítka
Zvedněte pásku silně nahoru na sedadle a zavřete chodítko.

2. Instalace a seřízení držadel

Vložte držadla do struktury. Stiskněte pružinové tlačítko a nastavte požadovanou výšku. 

Opakujte pro opačnou stranu a ujistěte se, že jsou obě držadla bezpečně zajištěna a ve stejné 

výšce. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými držadly, které splňují všechny potřeby 

uživatelů.

VAROVÁNÍ!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel, který stojí s rukama na bocích, měl 

zápěstí ve výšce držadel. Tím bude zajištěno umístění paže složené při asi 20 ° - 30 ° při použití 

chodítka.

3. Instalace úložného vaku

Chcete-li nainstalovat úložný vak, zavěste uši vaku na opěru sedadla a upevněte pásky suchého 
zipu ke konstrukci.

VAROVÁNÍ! Maximální kapacita pytle je 5 kg. Nepřetěžujte se, abyste 

se vyhnuli nerovnováze a riziku převrácení

4. Sedadlo

Před sezením položte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. Ujistěte se, že 

je pojistka zámku bezpečně upevněna a že je chodítko ve stabilní poloze

.

VAROVÁNÍ! Posaďte se a rozložte svou váhu na celé sedadlo. Nesedejte si a tlačte 

pouze na jednu stranu.

7.4 Model RP550 - RP551

- Pokud je bezpečnostní zámek zasunutý, uvolněte jej

- Při prvním namontování chodítka nebudou držadla s knoflíky spojeny, proto vložte obě 

trubky do svislých stojek. 
- Zatlačte sedlo chodítka, dokud se rámové trubky nezastaví v blokovací 

poloze, a poté zajistěte bezpečnostní sponu. 

- Otočte sloupky kol a zajistěte je pomocí 

čepu, jak je znázorněno na obrázku.
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UPOZORNĚNÍ! Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá tendenci se 

uzavírat působením malé boční síly. Při připojování řídítek a kol buďte opatrní, 

abyste si nebrzdili kabely brzdy.

1.Zavírání chodítka

Zvedněte sedadlo nahoru a zavřete chodítko

2. Montáž a seřízení držadel

Vložte držadla do konstrukce a řádně je zajistěte. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými

držadly prostřednictvím utahovacích ručních koleček, která uspokojí všechny potřeby uživatelů.

UPOZORNĚNÍ!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel, který stojí s rukama na bocích, měl

zápěstí ve výšce držadel. Tím bude zajištěno umístění paže složené při asi 20 ° -

30 ° při použití chodítka.

3.        Montáž opěradla

Vložte opěradlo do speciálních plastových vodítek na konstrukci.

4.        Instalace úložného vaku

Chcete-li nainstalovat úložný vak, zavěste uši vaku na opěru sedadla a upevněte pásky suchého 

zipu ke konstrukci.

UPOZORNĚNÍ

Maximální kapacita vaku je 5 kg. Nepřetěžujte koš, abyste se vyhnuli 

nerovnováze a riziku převrácení!

5. Sedlo

Před sezením položte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. Ujistěte se, že 

je pojistka zámku bezpečně upevněna a že je chodítko ve stabilní poloze.

UPOZORNĚNÍ! Posaďte se a rozložte svou váhu na celé sedadlo. 

Nesedejte si a netlačte pouze na jednu stranu.

8. ZPŮSOB POUŽITÍ

• Začněte tlačit, když jste vzpřímeně, oběma rukama na držadlech;

• Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, aby nedošlo k uklouznutí;

• Při chůzi udržujte svislou polohu s pohledem směřujícím dopředu a ne dolů ;

• Netlačte na chodítko příliš daleko od těla, mohlo by to způsobit nepřiměřené pády a zatížení ;

• Nepoužívejte chodítko k překonání kroků větších než 20 mm ;

• Při venkovním použití dávejte přednost náležitě připraveným;

• Chcete-li překonat malé překážky, použijte zadní opěrky nohou ke zvednutí přední 

části chodítka (pouze modely RP540 - RP545 - RP550 - RP551)
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9. BRZDY

Správné fungování brzd závisí na opotřebení a nečistotách nahromaděných na kolech. Před 

každým použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

1. Pomocí brzd

Chcete-li chodítko zabrzdit, zatáhněte za brzdové páčky prsty nahoru, dokud se chodítko 

zpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu, uvolněte brzdové páčky.

2. Brzdový zámek (parkovací brzda)

Když uslyšíte „cvaknutí“, zatlačte na brzdové páky dlaní ruky. Zvedněte brzdové kliky 

uvolněním z polohy zastavení.

UPOZORNĚNÍ! Když je uživatel v klidu, musí být brzdy zablokovány

10. ÚDRŽBA

Zařízení řady MOPEDIA od Moretti S.p.A. v okamžiku uvedení na trh jsou pečlivě zkontrolovány

a opatřeny značkou CE. Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby výrobce

nebo autorizovaná laboratoř zkontrolovala vhodnost pro použití vašeho chodítka alespoň každé

2 roky. V případě opravy se smí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Životnost výrobku závisí na jeho použití, údržbě, skladování a čištění.

11.ČIŠTĚNÍ

K čištění součástí používejte pouze vlhký hadřík s neutrálními čisticími prostředky. Nepoužívejte

čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče ani abrazivní nebo špičaté předměty,

protože by mohly poškodit produkt.

12. PÉČE O KOLA

1. Vyčistěte kola vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Osušte čistým hadříkem.

2. Pravidelně promazávejte kola

13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Serie GAYA 2.0

Kód produktu RP540

Sedlo 45x31 cm

Struktura Hliník

Rozměry a hmotnost

Kg

Portata  
MAX

RP540 75
85

97
55 63 52 28 9,6 20 20 136
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Serie OCEANO 2.0

Kód produktu RP545

Sedlo 45x20 cm

Struktura Hliník

Rozměry a hmotnost

Kg

Portata  
MAX

RP545 69
79

92
54 62 47 27 7,6 20 20 136

Kg

Portata  
MAX

RP550 70
77

94
55 62 48 28 7,5 20 20 136

Serie URANO 2.0

Kód produktu RP550

Sedlo 44x24 cm

Struktura Hliník

Rozměry a hmotnost

Serie SATURNO

Kód produktu RP551

Sedlo 44x24 cm

Struktura Hliník

Rozměry a hmotnost

Kg

Portata  
MAX

RP551 70

115÷130

56 68 52 28 7,9 25 20 136Předloktí

100÷115

Míry jsou vyjádřeny v cm a mohou se lišit o ± 0,5 cm

14. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ohledně náhradních dílů a příslušenství viz Moretti S.p.A.

15. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2

(dvou) let od data prodeje produktu, s výjimkou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka

neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo modifikace produktu a nedodržení pokynů

k použití. Správné zamýšlené použití produktu je uvedeno v uživatelské příručce.

Společnost Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob nebo cokoli jiného způsobeného

nebo spojeného s instalací a / nebo používáním zařízení, které nespolupracuje v souladu s pokyny

uvedenými v příručkách k instalaci, montáži a použití.
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Moretti nezaručuje výrobky Moretti za poškození nebo vady za následujících podmínek: přírodní

katastrofy, neoprávněná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s napájením (pokud

jsou k dispozici), použití částí nebo součástí nedodaných společností Moretti, nedodržení

pokynů a návodů k použití, neoprávněným úpravám, poškození při přepravě (kromě původní

přepravy společností Moretti) nebo z neprovedení údržby, jak je uvedeno v příručce. Na

opotřebované součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je škoda způsobena běžným

používáním produktu.

1. Opravy

Záruční oprava: V případě, že produkt Moretti má během záruční doby vady materiálu nebo

zpracování, společnost Moretti vyhodnotí se zákazníkem, zda se na vadu produktu vztahuje

záruka. Moretti může podle svého výhradního uvážení vyměnit nebo opravit předmět záruky, u

specifikovaného prodejce Moretti nebo v jeho centrále. Mzdové náklady spojené s opravou

produktu může nést Moretti, pokud se zjistí, že na opravu se vztahuje záruka. Oprava nebo

výměna neobnovuje ani nerozšiřuje záruku.

Oprava produktu, na který se záruka nevztahuje: Produkt, na který se záruka nevztahuje, lze

vrátit k opravě až po předchozím souhlasu zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a

dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plném rozsahu zákazník

nebo prodejce. Opravy na výrobky, na které se záruka nevztahuje, jsou garantovány po dobu 6

(šesti) měsíců ode dne, kdy obdržíte opravený produkt.

Vadné výrobky: Zákazník bude informován, pokud Moretti po kontrole a testování vráceného

produktu dojde k závěru, že produkt není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a náklady na

dopravu v důsledku vrácení hradí zákazník.

2. Části

Originální náhradní díly MORETTI jsou garantovány po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy

obdržíte náhradní díl.

15.3 Doložky o vyloučení odpovědnosti
Kromě případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona Moretti nenabízí žádná další

prohlášení, záruky nebo podmínky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo

podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a ne interference. Moretti

nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřetržité nebo bezchybné. Doba trvání

předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích

zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení trvání předpokládané záruky ani vyloučení

nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových

státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá vyloučení nebo omezení této záruky.

Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.
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MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com 

MADE IN P.R.C.

CERTIFIKÁT ZÁRUKY

Výrobek

Datum pořízení

Autorizovaný prodejce

Ulice Místo

Prodejce

Ulice Místo

http://www.morettispa.com/
mailto:info@morettispa.com
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I Class Medical Device according to directive 93/42/EEC  

and subsequent amendments

1. CODES  

RP540  

RP545  

RP550  

RP551

4-wheel aluminum rollator with seat and footrest GAYA 2.0

4-wheel aluminum rollator demountable with seat OCEANO 2.0  

4-wheel aluminum rollator with seat URANO2.0

4-wheel aluminum rollator with seat and antibrachial supportSATURNO

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a MOPEDIA range rollators by Moretti S.p.A. MOPEDIA range rollators

manufactured by Moretti S.p.A. are designed to satisfy all your requirements for practical,

correct and safe use. This manual provides some useful suggestions for correctly using the

device you have selected and offers valuable advice for your safety. We recommend reading

the entire manual carefully before using the rollator you have purchased. Should you have any

queries, please contact your retailer forproper advice or assistance.

3.INTENDED USE

This rollator fit for people with movement problems. Can be used as assistance to facilitate

ambulation or even servo-assisted ambulatory. Anyway, it can’t be used by people with evident

malfunction of the hand or the arm, even by people with balance problems. The rollator can be

used inward and outward. We recommend using on flat surface where the wheels can reach the

land. It can’t be used on rock ground or on slanted area as the rollator can be unstable. The

device is not intended to carry people or things.

WARNING!

• Do not use the product for a purpose not indicated in this manual

• Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an  

incorrectuseof this product and from unauthorized alteration to the frame of the product

• The manufacturer reserves the right to change the information contained in this  

document without previous notice

4. DECLARATION OF CONFORMITY EC

Moretti S.p.A. declare under sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A.

and belonging to rollator range are in accordance with the European Directive on Medical devices

(93/42/EEC). Moretti S.p.A. guarantees and declared under sole responsibility what follow:

1. The devices under discussion satisfy the essential requisites requested by the I° enclosure  

directive 93/42/CEE as laid down by the VII° enclosure of the above mentioned Directive.

2. The devices under discussion ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.

3. The devices under discussion ARE NOT MADE FORCLINICAL PROBES.

4. The devices under discussion are traded with NON STERILE BOX.

5. The devices under discussion belong to class I°.

6. IT IS NOT ALLOWED to use and install devices except for the use provided by MorettiS.p.A.
Moretti S.p.A. places technical documentation at relevant authorities in order to prove  

the conformity of 92/42/EEC device.

7. Moretti S.p.A maintains and provides for authorities, the technical documentation  

proving the accordance to European Directive on Medical devices(93/42/EEC).
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5. WARNINGS

5.1 General warnings

• Do NOT install or use the device before reading and understanding thismanual;
If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare  

professional dealer or technical personnel before attempting to install this equipment

to avoid injure or damage;
• The rollator should only be used by patients with a suitable motor capacity  

which ensures their use without risks;

• Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and  

the correct use;

• Physician or therapist should contribute to height adjustment for the maximum support,  

for a correct brake activation and for a general assembly;

• The rollators are not intended to be used as self-propelled devices.

5.2 Warnings for use

• Insure the brake cable to be correctly set;
• Verify the correct operation of the brake after every height adjustment  

to avoid a free flexion of the cable;

• Breaking this simple rules can cause personal damages;

• The rollator can be used only on a hard, flat surface. Do not use the rollator to climb the stairs

• Leaning always on both dumbbells to maintain balance;

• Pay particular attention to wet, icy or snowy;

• Do not overload the rollator;
• Do not use the rollator seat (where present) to carry persons or property, the seat is  

for the user’s session with the parking brake engaged;

• All wheels must be in contact with the floor at any time during use to ensure the proper  

balancing of the rollator and maximum safety;

• The brake must be engaged before using the seat.

Note When the rollator is used in steady position, the handbrake must be locked

5.3 Stability warnings
• The rollator can provide ambulatory assistance to an individual weighing  

up to 136 kg, INCLUDING the loading bag;

• The rollator bag has a weight limitation of 5 kg.

5.4 Assembling & folding warnings
• Verify that both handle support tubes are correctly inserted in the frame and secured with  

locking knobs locked into the holder with its main wing nuts and knobs without movement;

• Both handle tubes are securely locked in the main support part with wing  

nuts and knobs without any movements;

• Do not hanging anything on the rollator frame to avoid distortions of the tubes

when the rollator is open and damage the stability. Injury may also be caused by distortions;

• Take care to entrapment of fingers and / or clothing during the opening and closing.

6. BEFORE USE

Before using the device, always check:

1. That all parts of the rollator are locked in a secure manner.

2. Check that all screws are tight.

3. Make sure that the seat is properly locked

(if that ‘not press further with the power seat bottom frame).
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4. Check that the locking of the seat is correctly inserted.

5. Check the correct operation of the brake and the regular brake.

7. ASSEMBLING INSTRUCTION

1. Before assembling the product

Unpack the product and check that no damage has occurred during shipping. In the event when  

the rollator is damaged, please contact your nearest dealer.

2. Assembling model RP540

- The rollator is dispatched with footrest packedseparately.

- The first time that the rollator will be mounted handles with the knobs will not be  

connected, and then insert the two tubes into the frame.

- Press the seat of the rollator up to arrest the frame tubes in position lock.

- Before use, always make sure that the rollator does not tend to close  

up under the effect of a small lateral force.

- Install the footrest on the rollator frame.

WARNING! Make sure that the knobs is located into the holes

1. Folding the rollator

Lift up the seat firmly pulling the straps in the middle of seat.

2. Installation of the handles and adjustable handles

Insert the handles into the frame. Simply depress the spring button and set to the desired height.

Repeat the opposite side and make sure that both handles are secure and set at the same height

before use. The rollator is equipped with height adjustable handles through the pins to meet all

user needs.

WARNING!

Adjust the height of the rollator so that a user who is standing with his arms at

his sides have the pulse height handles. This will ensure the positioning of the

arms bent at about 20° -30° when using the rollator

3. Bag installation

To install the bag, hang the ears of the bag on the seat, stop the tape with Velcro to the structure

WARNING! Use the basket for small items only. Do not overload the bag to

prevent imbalances and the risk of overturning
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4. Seat

Before sitting , place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes.

Make sure the latch of the lock is secured properly and that the rollator is in a stable position.

WARNING! Questions to sit down with your weight on the seat assembly.  

Do not sit by pushing only on oneside.

5. Footrest
Insert the footrest into

the pin’s frame. If you

don’t need fix they on

the frame using the clip,

like in the picture.

7.3 Assembling model RP545

- Turn the wheel in the correct direction, unbuckle the belt which locks the rear wheels  

and lock the rear wheels and front withknobs supplied.

- The first time that the rollator will be mounted handles with the knobs will not be  

connected, and then insert the two tubes in the frame.

- Press the seat of the rollator up to arrest the frame tubes in position lock.

WARNING! Make sure that the knobs is located into the holes.

Before use, always make sure that the rollator does not tend to close up  

under the influence a small lateral force.

Be careful not to twist the brake cables when connecting the handlebar and wheels.

1. Folding the rollator

Lift up the seat firmly pulling the straps in the middle of seat

2. Installation of the handles and adjustable handles

Insert the handles into the frame. Simply depress the spring button and set to the desired height.  

Repeat the opposite sideand makesure that both handles aresecureand set at the same height before

use. The rollator is equipped with height adjustable handles through the pins to meet all user needs.
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WARNING!

Adjust the height of the rollator so that a user who is standing with his arms at his

sides have the pulse height handles. This will ensure the positioning of the arms bent

at about 20 ° -30 ° when using the rollator.

3. Bag installation

To install the bag, hang the ears of the bag on the seat, stop the tape with Velcro to the structure.

WARNING! Maximum capacity for bag 5 kg. Use the bag for small items only.  

Do not overload the bag to prevent imbalances and the risk of overturning

4. Seat

Before sitting , place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes.

Make sure the latch of the lock is secured properly and that the rollator is in a stable position.

WARNING! Questions to sit down with your weight on the seat assembly.  

Do not sit by pushing only on oneside.

7.4 Assembling models RP550 - RP551

- Release the safety lock, if it is inserted.

- The first time that the rollator will be mounted handles with the knobs will not be connected,  

and then to open the rollator insert the two tubes into the frame.

- Press the seat of the rollator up toarrest the frame tubes in position lock  

and then lock the safety clip.

- Rotate the wheels frame and fix they with the  

pins like in the picture.

WARNING! Make sure that the knobs is located into the holes.

Before use, always make sure that the rollator does not tend to close up  

under the influence a small lateral force.

Be careful not to twist the brake cables when connecting the handlebar and wheels.
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7.4.1 Fold the rollator

- Lift up the seat firmly to close the rollator

2. Installation of the handles and adjustable handles

Insert the handles into the frame, and lock them in an appropriate manner. The rollator is  

equipped with height adjustable handles through the knobs to meet all user needs.

WARNING!

Adjust the height of the rollator so that a user who is standing with his arms at his

sides have the pulse height handles. This will ensure the positioning of the arms bent

at about 20 ° -30 ° when using the rollator.

3. Installation of the backrest

Insert the backrest into the guides on the plastic structure of the rollator

4. Bag installation

To install the bag, hang the ears of the bag on the seat , stop the tape with Velcro to the structure

WARNING! Maximum capacity for bag 5 kg. Use the bag for small items only. Do  

not overload the bag to prevent imbalances and the risk of overturning

5. Seat

Before sitting , place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes.

Make sure the latch of the lock is secured properly and that the rollator is in a stable position.

WARNING! Questions to sit down with your weight on the seat assembly.  

Do not sit by pushing only on oneside.

8. HOW TOUSE

• Start pushing when you are in an upright position with both hands on the handle;

• Make sure your hands are dry before using the rollator to avoid the risk of slipping;

• Walking maintaining an upright position with his eyes facing forward and not down;

• Do not push the rollator too far away from the body, this may cause falls  

and loads inadequate;

• Do not use the rollator to overcome steps higher than 20mm;

• When using outdoors, prefer the sidewalks properly prepared in accordance  

regulations for the removal of architectural barriers;

• To overcome small obstacles to leverage the rear footrests to raise the front of the rollator  

(models RP540 - RP545 - RP550 - RP551)

9. BRAKES

1. To brake

To brake the rollator pull the brake lever with your fingers upwards until the rollator slows  

down or stops. To continue to move the rollator, release the brake handles.

2. Lock the brake (handbrake)

Press down on the brake lever with the palm of your hand, when you hear a “click” wheels are  

locked. Lift the handle of the brake releasing i t  from the stopposition.



WARNING! When the user is stationary, the brakes must be locked

10. CARE AND MAINTANANCE

The devices MOPEDIA by Moretti SpA on the market are carefully checked and carry the CE

mark. For the safety of the patient and the doctor is recommended to be checked by the

manufacturer or by an approved laboratory, at least every 2 years, the suitability for use of your

rollator. If repairs are to be used only original spare parts and accessories.

The useful life of the product depends on the use, maintenance, storage andcleaning.

11.CLEANING

To clean parts, use only a damp cloth with a neutral detergent, not use cleaners containing  

solvents and metal brushes or abrasive or sharp objects, may damage the product.

12. WHEEL CARE

1.Clean the wheels with warm water and mild detergent. Wipe dry with a clean cloth.

2. Periodically lubricate the wheels.

13. TECHNICALFEATURES

Series GAYA 2.0

Product codes RP540

Seat 45x31 cm

Frame Aluminum

Weight and dimensions

Kg

MAX

Weight

RP540 75
85

97
55 63 52 28 9,6 20 20 136

Series OCEANO 2.0

Product codes RP545

Seat 45x20 cm

Frame Aluminum

Weight and dimensions

Kg

MAX

Weight

RP545 69
79

92
54 62 47 27 7,6 20 20 136
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Kg

MAX

Weight

RP550 70
77

94
55 62 48 28 7,5 20 20 136

Series URANO 2.0

Product codes RP550

Seat 44x24 cm

Frame Aluminum

Weight and dimensions

Series SATURNO

Product codes RP551

Seat 44x24 cm

Frame Aluminum

Weight and dimensions

Kg

MAX

Weight

115÷130

RP551 70 56 68 52 28 7,9 25 20 136Antibrachial

100÷115

The dimensions are in cm and could be changed ± 0,5 cm

14. SPARE PARTS / ACCESSORIES

For spare parts and accessories please refer to the Moretti S.p.A. master catalogue

15. WARRANTY
Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the

purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be apply

in the event damages caused by improper use, abuse or alteration, and for the warranty will not

be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is

specified in this manual.

Moretti is not responsible of consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in

relation with mistaken installation or with device improper use.

Moretti does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not

authorized maintenance or repairs , faults caused by problems on electricity supply (when

necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, alteration not authorized,

shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance

as indicated in the manual.

The warranty doesn’t cover components subject to wear and tear during the correct use of the

device.
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1. Repairing

Warranty repair: If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the

warranty period, Moretti will estimate with customer if the fault can be cover from warranty.

Moretti, at its unquestionable discretion, could repair or replace the item, with a Moretti

dealer or with own base. Labor cost can be in charge to Moretti if the repair is cover from

warranty. A repair or a replacement doesn’t extend the warranty.

Repair not cover from warranty: A product without warranty can be given back after Moretti

authorization. The labor and shipping costs for a bath lift out of warranty are to be payed

by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months as from the good

received.

Non-defective device: The customer will be informed if, after the device return and

examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent

back to customer, the shipping charge will be to be payed by the customer.

2. Spare parts

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months as from the receiving date.

3. Exempt clauses

Moretti doesn’t offer any other declarations, warranty or conditions, explicit or implicit,

including possible declarations, warranties or condition of merchantability, fitness for a

specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in

this warranty. Moretti doesn’t guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of

possible implicit warranties which can be fixed by according to the law is limited by the

warranty period, in the limits of law. Some states or countries don’t allow to limit the implicit

warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some

of those exclusions or limitation may not be applied to the user.

The present warranty may be modified without prior notification.
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WARRANTY CERTIFICATE

Product 

Datum nákupu

Authorized dealer

Street Place

Sold to

Street Place

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11  

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.
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